
Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket,
mindazokat, akik eljöttek, hogy a közösen szervezett reformációs

istentiszteleten részt vegyenek.
Örülök annak, hogy mind a három magyar protestáns gyülekezet

testvérisége részt vállalt a szolgálatokból. Áldja meg az Úr az igét, a
prózai és az énekes szolgálatainkat.

GYüLEKEZETI HÍREK

HÛSÉGED VÉGTELEN - ez a címe a Baptista Központi Énekkar
legújabb CD-jének, melyet 16 dolláros áron megvásárolhatunk.
Egyenlõre csak hat lemezünk van, de ha kevés lenne, Torontóból még
hozathatunk.

A hátsó asztalról mindenki vihet ezekbõl a folyóiratokból:
Evangéliumi Hírnök, Szeretet, Vetés és Aratás, régi és új számok.

Pap Enikõ a héten haza utazik. Szeretettel köszöntjük a Nagyváradi
és a Wesselényi utcai testvéreket. Zeffer Adinát különösen is köszönt-
jük, akinek menyegzõjére utazik Enikõ. Võlegény: Lovász Tibor.

A rámai táborba utazik néhány testvér szerdán, hogy az építkezési
munkálatokban további segítséget nyújtsanak a torontói testvéreknek.
Chicagóból is készül újra két testvér a hétvégére. Az építkezés szépen
halad, segítségre azonban továbbra is szükség van. Az Úr oltalmába
ajánljuk az utazókat.

A Jugoszláviai árva és mozgássérült gyermekek közötti munkát
továbbra is támogatjuk. Öt családot folyamatosan támogatunk, de
ezúttal annál is többet tehettünk, mert a Pacsai József testvér emlékére
érkezett adományokat - virág helyett is - erre a célra küldjtük el. (Erre a
célra adakoztak: Bencze Á. 50 + Fûr Béla 50 + Herjeczki G. 30 + Kovács J. 50 +
Szinn R. 40 + Koren Annie 100 + könyvekért 44 + garázsszél 500, összesen
$914.00). Ezzel együtt összesen ezerháromszáz dollárt küldtünk el a
héten Nyúl Zoltán testvérnek, e misszió vezetõjének.

Ha egy újabb héttel is megajándékoz bennünket az Úr,
ezt fogjuk tenni:

szerda 7:00 bibliaóra
Szerdán többen elutaznak a rámai tábori munkálatokra
vasárnap reggel 10:00 imaáhítat / 10:30-tól vasárnapi iskola / 11:00-tõl

úrvacsorai istentisztelet
délután 5:00-kor kezdünk mostantól fogva.
A délutáni ige: 2Kor 5:1-10 - Van Istentõl készített hajlékunk. A szolgálatokat

H. Éva állítja össze.
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AZ ISTENTISZTELET SORRENDJE

Kezdõ közös éneklés, vetített szöveggel:
Adjátok a szent Bibliát kezembe (87) / A Biblia az Úr
szava (kánon) / Olvass Igét, imádkozzál! / Drága
élet Ige (84)

Kezdõ imádság / bevezetõ szavak - Herjeczki Géza helyi lp.
Képek a Bibliával kapcsolatban - slide show

(Közben: Erõs vár a mi Istenünk - Gryllus Dániel és
Vilmos)

A református énekkar énekel
Csuka Zoltán: A megújhódás dícsérete - Varga Katalin

A református énekkar énekel
Mécs László: Nem szégyellem a Krisztust - Mikó Ibolya

A pünkösdi gyülekezet szolgálatai
A Kerekes család énekel

Igei bizonyságtétel: Kerekes Tibor lelkipásztor - 2Tim 2:9

A baptista kórus énekel
Új zsoltár (ismeretlen szerzõ) - id. Fûr Béla

A baptista kórus énekel
Reményik Sándor: János evangéliuma - Bencze Krisztina

Közös ének: Az egyháznak a Jézus (perselyezés)
(Reformációs örökség az is, hogy tudjuk, hogy a perselybe tett
pénzzel nem megvesszük, hanem csak megköszönjük az üdvössé-
günket és Isten áldásait.)

Igehirdetés: A Reformátor - Máté 21:12-17
igét hirdet: Nt. Varga Ferenc református lp.
imádság

Záró közös ének: Tisztítsd meg szíved Jeruzsálem népe!
Áldás

Az ének-zenei szolgálatokat a két gyülekezet karnagya:
Timothy Loszewski és Fûr Béla vezeti.

Az istentisztelet után szeretetvendégség
a lenti gyülekezeti teremben.


